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الخالصة
 خط، شماال34°36 اجرٌت دراسة عملٌة على مقطر شمسً سلبً فً مدٌنة تكرٌت التً تقع عند ( خط عرض
 تم تصمٌم مقطر شمسً احادي المٌل واضٌف له.ً شرقا) والغرض منها لرفع كفاءة وانتاجٌة المقطر الشمس45°43 طول
 تمت االختبارات العملٌة بمعدل كل نصف ساعة فً الفترة من بداٌة شهر شباط الى بداٌة شهر.ًلوح عاكس ومركز شمس
 وتمت اٌضا دراسة تأثٌر اضافة، وتتضمن الدراسة على المقطر الشمسً تأثٌر وجود المركزات وعدم وجودها.حزٌران
) االزرقٌن لبٌان تأثٌر تلكBromophenol( ) والبروموفٌنولThymol( الفحم والمحالٌل الكٌمٌاوٌة كمحلول الثاٌمول
 كما اجرٌت دراسة لبٌان تأثٌر عمق الماء على انتاجٌة المقطر بأخذ اربع اعماق،االضافات على االنتاجٌة والكفاءة للمقطر
 أن المقطر، ومن نتائج الدراسة، االختبارات كانت بظروف جوٌة متقاربة.) سم2،1.5،1،0.5( ًللماء داخل الحوض ه
 وباستخدام الفحم، مع عدم استخدام المركزات43%  وكفاءته تزداد46% المضاف له مركزات تتحسن انتاجٌته بمقدار
 وبإضافة محلول الثاٌمول االزرق تزداد الكفاءة بوجوده،38%  واالنتاجٌة تتحسن بحدود36% تزداد الكفاءة بنسبة
23%  وكذلك باستخدام محلول البروموفٌنول فتكون هناك زٌادة باإلنتاجٌة بنسبة،16%  واالنتاجٌة بمقدار19%بمقدار
 من خالل دراسة عمق الماء تبٌن ان. عند المقارنة بٌن االضافات وجد ان افضلها هو الفحم،25% وتحسن للكفاءة بمقدار
.االنتاجٌة والكفاءة تزداد بتقلٌل عمق الماء فً حوض المقطر
. المحالٌل الكٌمٌاوٌة، المركزات،ً المقطر الشمس:الكلمات الدالة

Experimental Study of the Effect for Water Depth on the Mass Transfer of
Passive Solar Still Chemical Solutions
Abstract
An experimental study on a passive solar distiller in the Tikrit city on (latitude line"34 36o
north, longitude line "45 43o east), and purpose of that study to raise the efficiency and
productivity of the solar distiller. And then design the monoclinic solar distiller and add reflector
plate and a solar concentrate. The Practical tests were conducted at a rate of every half-hour
from the beginning of February to the beginning of the month of June. The study began by
comparing the solar distiller that contain the concentrates and without contain it. Then study the
influence of adding coal and chemical solutions, like blue Thymol solution and blue
bromophenol solution to see the additions effect on the productivity and efficiency of distiller,
and also The study was conducted to see the effect of the water depth on the productivity of
distiller with take four water depths within the basin are (2,1.5,1,0.5) cm of water. The tests were
conducted in weather conditions close. and the results of the study, That distilled added his
concentrates improved its productivity by 46% and efficiency increases 43% with non-use of
concentrates, and coal increased efficiency by 36% and productivity improved up to 38%, the
addition of blue Thymol solution increases the efficiency by 19% and productivity by 16%, as
well as bromophenol solution increase productivity by 23% and improve efficiency by 25%,
when comparing the additions found that the best one is coal. Through the study of the depth of
the water show that increases productivity and efficiency by reducing the depth of the water in
the basin distiller.
Keyword: Solar still, Concentrates, Chemical solution
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 :Pإنتاجٌة المقطر الشمسً ( .)Kg/m
 :Iاالشعاع الشمسً ()w/m²
 :∝gامتصاصٌة الغطاء الشفاف لإلشعاع ()-
 :∝wامتصاصٌة الماء لألشعة الشمسٌة (.)-
 :Cgsالسعة الحرارٌة للغطاء الشفاف(.)KJ/m2. ºC
2
 :Cwbالسعة الحرارٌة لكل من الماء ومحتوٌاته ( KJ/m .
)ºC
 :Ǫbالفٌض الحراري المنتقل من القاعدة ()w/m2
 :Ǫrwطاقة االشعاع ()w/m2
 :Ǫcwطاقة الحمل ()w/m2
 :Ǫewطاقة التبخٌر
:Ǫcaالطاقة المفقودة بالحمل واالشعاع للغطاء
الزجاجً()w/m2
 :hrwمعامل انتقال الحرارة باإلشعاع )( w/m2 .K
 :hcwمعامل انتقال الحرارة بالحمل )( w/m2 .K
 :hewمعامل انتقال حرارة التبخٌر )( w/m2 .K
2
 :hcaمعامل انتقال الحرارة بالحمل من الغطاء ( w/m
).K
 :Pgالضغط الجزئً عند معدل درجة حرارة الزجاج
()N/m2
 :Pwالضغط الجزئً عند درجة حرارة ماء القاعدة
(نٌوتن/م)2
 :Twدرجة حرارة ماء القاعدة (كلفن)
 :Tgدرجة حرارة الزجاج (كلفن)
 :Taدرجة حرارة الهواء الخارجً (كلفن)
 :εwنفاذٌة ماء قاعدة المقطر ()-
 :εgنفاذٌة الغطاء الزجاجً ()-
 :Vسرعة الهواء الخارجً ()m/s
 :Hfgالحرارة الكامنة للتبخٌر ()KJ/Kg
 :σثابت ستٌفن بولتزمان وقٌمته:
5.67
w/m²
 :ζhالكفاءة الساعٌة ()-
 :Aمساحة المقطر الشمسً ()m2
المقدمة
الماء هو اساس الحٌاة وعنصرها الفعال فال حٌاة
بدون ماء ان المٌاه تغطً حوالً  %71من الكرة
االرضٌة ولكن على الرغم من نسبة المٌاه الكبٌرة
الموجودة فً كوكبنا اال ان حوالً  %98منها هً مٌاه
مالحة و  %2منها هً مٌاه عذبة وهذه المٌاه العذبة حوالً
1.6منها هً مٌاه متجمدة فً قطبً الكرة االرضٌة
الشمالً والجنوبً والباقً هً مٌاه االنهار والعٌون واالبار
العذبة .وعلى الرغم من التقدم التكنلوجً الهائل والنهوض
العلمً الحاصل اال ان هناك ما ٌقارب الملٌار شخص او ما
ٌقارب %14.7من سكان االرض الٌزالون ال ٌستطٌعون
الحصول على المٌاه الصالحة للشرب لكون مصادر المٌاه
العذبة والصالحة للشرب غالبا ما تكون بعٌدة المنال].[1
ٌتجه العالم الٌوم الى استغالل الطاقة المتجددة فً
كافة المجاالت الصناعٌة ومنها االستفادة من الطاقة
الشمسٌة فً تحلٌة المٌاه ،ان التقطٌر الشمسً هو احد
طرائق استخدام الطاقة الشمسٌة بشكل مباشر لغرض

تقطٌر المٌاه حٌث ٌستخدم جهاز بسٌط ٌسمى المقطر
الشمسً الذي ٌشبه فً الٌة عمله عملٌة تبخٌر المٌاه
الموجودة على سطح االرض التً تتبخر ثم تتكثف مشكلة
الغٌوم ثم تسقط على شكل قطرات من ماء مقطر هو ماء
المطر .ان الهدف من هذا البحث هو دراسة اداء المقطر
الشمسً من خالل تصمٌم وتصنٌع مقطر شمسً ٌضاف له
لوح عاكس ومركز شمسً وكذلك اضافة مكعبات من
الفحم ومحالٌل كٌمٌاوٌة مثل الثاٌمول والبروموفٌنول التً
تضاف لتحسن اداء المقطر ،وكذلك دراسة تأثٌر المؤثرات
التشغٌلٌة والتصمٌمٌة والجوٌة على المقطر الشمسً.
لقد ازدادت فً العقدٌن األخٌرٌن البحوث فً تصمٌم
ودراسة أنواع جدٌدة من المقطرات الشمسٌة لتحسٌن
كفاءتها وزٌادة االنتاجٌة تضمنت اشكال مختلفة من
المقطرات الشمسٌة وكذلك اضافات مختلفة تعمل على
زٌادة االنتاجٌة وتحسٌن الكفاءة ففً عام  1960قام
الباحث ) (Glofبدراسة لتحسٌن أداء المقطرات الشمسٌة
البسٌطة وذلك بمعاملة الغطاء الزجاجً الشفاف بمواد
كٌمٌاوٌة مثل (سلٌكات الصودٌوم أو حامض
الهٌدروكلورٌك ) لجعل الماء أقل تالصقا بالزجاج فٌسهل
انحداره الى مجرى تجمٌع الماء المقطر ،فتزداد كمٌة
الطاقة الشمسٌة الداخلة الى حوض المقطر مقارنة مع
غطاء ٌنساب علٌه طبقة من الماء المقطر المتكثف ببطئ،
وزادت اإلنتاجٌة بتقلٌل الفقد الحراري بٌن سطح الماء
المالح والغطاء الشفاف بتغطٌة سطح الماء فً الحوض
بطبقة رقٌقة من سائل ذي نفاذٌة جٌدة لكل من األشعة
الشمسٌة وبخار الماء المتولد من سطح الماء المالح ولكن ذا
أنبعاثٌة قلٌلة لألشعة الحرارٌة بٌن الماء والغطاء
الشفاف ]. [2
وفً عام  1994وفً جامعة برونٌل فً مدٌنة
اوكسبردج فً برٌطانٌا قدم الباحثان )Mahdi and
 )Smithتصمٌم مقطر شمسً من نوع ) (Vذي الفتائل
باستخدام العاكسات الشمسٌة المركزة ] .[3تمت الدراسة
فً فصلً الصٌف والشتاء وكانت االنتاجٌة اكبر من
المقطر االعتٌادي ولبٌان تأثٌر العاكس استنتج الباحثان ان
انتاجٌة المقطر فً فصل الصٌف بدون العاكس تكون اكبر
من انتاجٌته بوجود العاكس والحالة معكوسة فً فصل
الشتاء حٌث ان االنتاجٌة تزٌد بوجود العاكس اكثر منها فً
حال عدم وجوده.
اما فً عام  2006فً مدٌنة نٌودلهً الهندٌة درس
الباحثان ( )Tiwari and Tiwariتأثٌر عمق الماء على
الحرارة والكتلة المنتقلتٌن فً مقطر شمسً سلبً فً فصل
الصٌف .حٌث اخذت زاوٌة الغطاء الشفاف  30°وتم اخذ
القراءات لمدة  24ساعة لخمسة اٌام مختلفة ولخمسة
اعماق مختلفة للماء فً حوض المقطر تبدأ بعمق 0.4
متر وتنتهً بعمق  0.18متر وقد وجد ان انتاجٌة المقطر
الشمسً تقل بازدٌاد عمق الماء فً حوض المقطر ].[4
وفً عام  2007فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة فً
عمان ،االردن اجرى الباحث ( )Badranدراسة تجرٌبٌة
لتحسٌن المعامالت لزٌادة انتاج مقطر شمسً ذي مٌل
مفرد] ،[5حٌث اجرٌت الدراسة على معامالت تشغٌلٌة
مختلفة مثل طالء بطانة الحوض باألسفلت او طالئها
بالرش وتغٌٌر عمق الماء .وجدت هذه الدراسة ان االنتاجٌة
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تزداد بمقدار 51%عند طالء البطانة باألسفلت وتزداد
االنتاجٌة بتقلٌل عمق الماء فً المقطر وكذلك بٌن تأثٌر
الظروف الخارجٌة ففً اللٌل تكون االنتاجٌة حوالً 16%
من االنتاج الٌومً بغٌاب االشعة الشمسٌة بسبب الفرق بٌن
درجات الحرارة للماء والغطاء الخارجً.
وفً العام نفسه فً مدٌنة تامٌل نادو الهندٌة
قدم( )Kalidasaوآخرون دراسة عن تحسٌن فعالٌة
المقطر الشمسً المفرد المٌل استخدم فً هذه الدراسة مواد
مختلفة فً حوض الماء لتحسٌن انتاجٌة المقطر الشمسً
عن طرٌق استٌعاب االشعاع والحرارة وتعزٌز معدل
التبخر ووجد ان المطاط هو افضل المواد للحوض الماص
لتحسٌن االنتاج لخزنه واثره فً التبخر ودرس اٌضا تاثٌر
تغٌر عمق الماء فً الحوض ]. [6
وأٌضا ً فً العام نفسه فً مدٌنة نٌودلهً الهندٌة قدم
الباحثان ( )Tiwari and Tiwariدراسة تجرٌبٌة لبٌان
تأثٌر عمق الماء على اداء المقطر الشمسً السلبً احادي
المٌل ] .[7التجارب بدأت من شهر حزٌران  2004والى
شهر اٌار  2005وتم اخذ اعماق ماء مختلفة الى عمق
 0.1متر حٌث عنده تثبت االنتاجٌة تقرٌبا  .وقد تم بناء
انموذج رٌاضً للتنبؤ بالمعامالت المختلفة بأعماق مختلفة
وعند مقارنة النتائج النظرٌة مع النتائج التجرٌبٌة ٌتبٌن ان
هناك توافق بٌنهما .وفً نهاٌة الدراسة قد وجد ان زٌادة
عمق الماء ٌقلل من انتاجٌة المقطر.
اما فً عام  2008وفً مدٌنة االسكندرٌة المصرٌة
قام الباحث ( )Kabeelبدراسة اداء مقطر شمسً ذو فتٌلة
تبخٌر على سطح حوض مقعر مع اغطٌة شفافة اربعة
تشكل هرم فوق الحوض المقعر لزٌادة دخول االشعة
الشمسٌة الٌه .وكان متوسط انتاجٌته  4لتر\متر 2وكانت
كفاءة النظام . [8] %38
وفً العام نفسه فً مدٌنة بٌهار الهندٌة قدم الباحثون
( )Kumaraوآخرون دراسة بتحلٌل اداء مقطر شمسً
من نوع )) Vواستخدموا فحم ماص ومرآة[ .]9وتم حساب
الكفاءة ألربع حاالت مختلفة حٌث وجدت الكفاءة الكلٌة
 47%بدون وجود الفحم و 30%مع الفحم .ووجدت
الكفاءة  11%بوجود المرآة و 14%بوجود المرآة
والفحم .
اما فً عام  2010وفً جامعة النهرٌن فً بغداد
اجرى الباحثان ( ،)Khalifa an Ibrahimدراسة
تجرٌبٌة عن تأثٌر المٌل للعاكس على مقطر شمسً بسٌط
ذو عاكس بزواٌا مختلفة] .[10اجرٌت التجارب على
بزواٌا (°)0110120130عن الشاقول
عاكس ٌمٌل
والغطاء الشفاف للمقطر ٌمٌل بـزواٌا ( 20و 30و°) 40
فً فصل الشتاء عند خط عرض  33.3شماال .وجد ان
االنتاجٌة تزٌد بزٌادة زاوٌة الغطاء عند اي زاوٌة عاكس،
وان انتاجٌة المقطر الٌومٌة هً نفسها عند اي زاوٌة
للغطاء ،وتنخفض فائدة العاكس الرأسً الخارجً عندما
تتجاوز زاوٌة الغطاء ال  °40فً فصل الشتاء  ،وان
افضل انتاجٌة للمقطر الشمسً هً عندما ٌكون الغطاء
بزاوٌة  °20والعاكس بزاوٌة °20عن الشاقول حٌث انها
تزٌد بـ  2.45عن المقطر الشمسً الذي ال ٌحتوي على
عاكس.
وفً عام 2011فً مدٌنة مهراشترا الهندٌة قدم
الباحثان ( )Walke and Teltumbadeدراسة

تجرٌبٌة على مقطر شمسً احادي المٌل وباستخدام مواد
مختلفة ماصة لإلشعاع فً الحوض الداخلً] ،[11حٌث
استخدما حصٌرة من المطاط وكذلك الحبر االسود
واالسفنج وتبٌن ان المطاط اكثرها فاعلٌة فً زٌادة االنتاج
ٌلٌه الحبر االسود ثم االسفنج .كما بٌنا من خالل دراستهما
تأثٌر الحرارة الداخلٌة على االنتاج ووجدا بزٌادة الحرارة
الداخلٌة ٌزداد االنتاج.
من خالل مراجعة البحوث السابقة وما قدمته تلك
البحوث تكمن اهمٌة البحث الحالً بدراسة مقطر شمسً
احادي المٌل ٌضاف الٌه لوح مغطى بطبقة عاكسة من
صفائح األلمونٌوم وصحن مقعر مغطى بقطع من المراٌا،
تكون وظٌفتهما اٌصال اكبر كمٌة ممكنة من االشعاع
الشمسً الى السطح الماص .اٌضا ً تم اضافة مكعبات من
الفحم مع الماء تعمل على زٌادة امتصاص االشعاع
الشمسً ،وكذلك اضٌفت مواد كٌمٌاوٌة معزولة عن الماء،
كما وتم اخذ اعماق مختلفة للماء لحالة المقطر بوجود
المركزات فقط وكذلك بوجود الفحم لبٌان تأثٌر عمق الماء
على اداء المقطر الشمسً.
الجانب النظري
ألجراء الحسابات التصمٌمٌة النظرٌة للمقطر
الشمسً البد من تحدٌد كل المتغٌرات ان كانت جوٌة او
تشغٌلٌة او تصمٌمٌة وكل هذه المتغٌرات مرتبطة بكمٌة
االشعاع الشمسً الساقط على حوض المقطر .حٌث ٌسقط
االشعاع الشمسً الذي ٌنفذ عبر الغطاء الزجاجً وصوال
الى قاعدة المقطر بعد ٌعكس وٌمتص جزءاً من االشعاع
من قبل الغطاء الزجاجً والجزء االخر ٌنفذ الى قاعدة
المقطر الشمسً وان الكمٌة االكبر من الطاقة الشمسٌة
الساقطة على قاعدة المقطر سوف ٌمتصها الماء المالح
وترتفع درجة حرارته تدرٌجٌا ،وجزء قلٌل منها ٌفقد الى
الخارج من قاعدة وجوانب الحوض .عند اهمال الطاقة
الشمسٌة المنعكسة من قطرات الماء المقطر المنزلق من
اسفل الغطاء الزجاجً وعند عمل موازنة للطاقة عبر
الغطاء الزجاجً الشفاف ]:[12
g .I + Ǫrw + Ǫcw + Ǫew
)……………….…(1

= Ǫca + Cgs

وعند عمل موازنة لمختلف الطاقات للقاعدة والماء المالح
الذي ٌحتوٌه نجد:
∝w ( g .I)= Ǫb + Ǫrw + Ǫcw+ Ǫew
)………………....………(2

+ Cwb

ولعمل موازنة كاملة للمقطر الشمسً البسٌط كوحدة واحدة:
∝g .I+ Ǫw - τ g .I = Ǫca+Ǫb+ Cgs
)………………..…..……..(3

+Cwb

ان الفرضٌات التً استخدمت على المقطر إلجراء
الحسابات هً كاآلتً]:[13
 على افتراض ان كمٌة الطاقة المنعكسة من الغطاءالشفاف بسٌطة نسبة الى كمٌة الطاقة الكلٌة الساقطة.
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 ان الطاقات التً ٌمكن اعتبارها & (Ǫew & Ǫcw) Ǫrwمن القاعدة الى الغطاء الشفاف وكذلك الطاقة
المفقودة من الغطاء الشفاف الى الجو والطاقة الممتصة
من القاعدة والماء المالح الموجود فٌها ،من الطاقة الكلٌة
الساقطة.
 ٌمكن اعتبار الطاقة المتبادلة بٌن القاعدة والماء المالحالذي فوقها والغطاء الشفاف ،طاقة بٌن سطحٌن
متوازٌٌن لتسهٌل عملٌة حسابات الطاقة.
 على افتراض أن كمٌة الطاقة الممتصة من الغطاءالزجاجً بسٌطة نسبة الى كمٌة الطاقة الشمسٌة
الساقطة.
ان طاقة االشعاع المنتقلة من الماء المالح الى الغطاء
الزجاجً تحسب من المعادلة التالٌة ]:[14
)…………………...………(4

الجانب العملً
تم تصنٌع حوض المقطر الشمسً من صفائح
الحدٌد المغلون بسمك  3ملم وبطول قاعدة  1متر وعرض
 0.4متر وارتفاع  10سم من المقدمة و  36.5سم من
مؤخرة الحوض لتتكون زاوٌة مٌالن  34.3°عن االفق
لتكون زاوٌة مٌالن الغطاء الزجاجً والحوض هو كما
مبٌن فً الشكل (.)1

)Ǫrw= hrw(Tw -Tg

وان  hrwتحسب من المعادلة التالٌة]:[14
)hrw= εw . σ [(TW) +(Tg)²]. (Tw+Tg …….…….(5

اما طاقة الحمل فٌتم حسابها من المعادلة التالٌة ]:[15
)Ǫcw= hcw (Tw-Tg) ……………………...…….(6

حٌثان ٌ hcwحسب من المعادلة التالٌة]:[15
)…...(7

hcw=0.844[Tw-Tg+

حٌث ان ٌ Pgحسب من المعادلة التالٌة]:[15
)………………..…… (8

=Pg

وان ٌ Pwحسب من المعادلة التالٌة]:[15
)………..……….... (9

=Pw

اما طاقة التبخٌر فتحسب من المعادلة التالٌة ]: [15
)Ǫew= hew(Tw-Tg) ....…………..…………….(10

ومعامل انتقال حرارة التبخٌر ٌحسب كاالتً]:[15
)…………..(11

hew=0.016273 hcw

ان الطاقة المفقودة بالحمل واالشعاع من الغطاء الزجاجً
وتحسب كاالتً ]: [13
))…......(12

(Ǫca=hca(Tg-Ta)+ εg . σ

وأن ٌ hcaحسب من المعادلة االتٌة]:[13
)hca=5.7+3.8V ……………………...……… (13

أما كفاءة المقطر الشمسً فهً حاصل قسمة كمٌة
الطاقة الحرارٌة الناتجة منه على كمٌة الطاقة الشمسٌة
الداخلة له وتحدد بالصٌغة الرٌاضٌة التالٌة لكل نصف
ساعة]: [14
)…………………..…………….(14

=ζh

الشكل ( )1حوض المقطر الشمسً
اجرٌت عملٌة لحام مناطق اتصال الحوض باستخدام
لحام القوس الكهربائً وتم اختبار مناطق اللحام فً
الحوض باألصباغ المنفذة وكذلك عملٌا بواسطة ملئ
الحوض بالماء والتأكد من عدم تسرب الماء من الحوض،
استخدم لطالء سطح الحوض من الداخل طالء اسود غٌر
لماع المتصاص اكبر كمٌة من االشعاع الشمسً ،وللحفاظ
على مناطق اللحام من الصدأ غطٌت بطبقة من مادة
السلٌكون .وقد تم انشاء صندوق خشبً مساحة قاعدته
بطول  114سم وعرض  55سم وبارتفاع  17سم من
المقدمة و  52سم من مؤخرة الصندوق لٌتم وضع الحوض
المعدنً بداخله مع ترك مسافة 4سم من كل جانب ومن
القاعدة لوضع العازل الحراري (الصوف الزجاجً)
بٌنهما ،حٌث صنع الصندوق الخشبً من ألواح الخشب
بسمك  1.5سم لٌكون جزءا من العازل المحٌط بالحوض
المعدنً .اما الغطاء الشفاف فقد استخدم زجاج الشبابٌك
االعتٌادي سمك  4ملم حٌث وضع فً داخل اطار خشبً
بعد ان تم حفر اخدود فً كل قطع االطار الخشبً المحٌطة
بالغطاء الشفاف بعد ان تم وضع مادة السلٌكون على
اطراف الغطاء الشفاف لكً ٌكون عازال للحرارة وعدم
تسرب بخار الماء ،ان الغطاء جرى تصنٌعه لٌكون غطاءا
متحركا ٌسهل تبدٌل الزجاج فٌه عند الكسر فٌه لكون
اجزائه الخشبٌة مثبته بواسطة البراغً ،ووضع لكً ٌكون
االطار الخشبً للغطاء ٌغطً الحواف الخشبٌة المحٌطة
المغطٌة للعازل ما بٌن الحوض المعدنً والصندوق
الخشبً وٌكون الزجاج مغطٌا للحوض فقط لكً ٌصل
االشعاع الى داخل الحوض بدون اعاقة او تأثٌر علٌه.
ولتحقٌق العزل التام للفتحة بٌن الصندوق الخشبً والغطاء
الزجاجً عند اغالقه عند تشغٌل المقطر ،وضعت حشوة
مطاطٌة إلحكام غلق الحوض من الداخل وعدم تسرٌب
البخار والحرارة عند منطقة التماس بٌن الغطاء
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والصندوق .وللسٌطرة على عمق الماء داخل المقطر
الشمسً استخدمت طوافة بالستٌكٌة ذات ذراع ٌتغٌر
لتحدٌد عمق الماء المطلوب .ان الماء المقطر المنزلق من
الغطاء الشفاف سوف ٌنزل الى اسفل الغطاء الشفاف حٌث
توجد قناة تجمٌع الماء التً صنعت باستخدام انبوب
بالستٌكً بطول تم قطعه بطول  114سم الى نصفٌن
وازالة النصف االعلى منه لٌكون بشكل اسطوانة مجوفة
على طول الحوض أما نهاٌته التً تخترف الصندوق
الخشبً حٌث ٌبقى االنبوب كما هو ،وثبتت قناة تجمٌع
الماء المقطر فً داخل مقدمة الحوض بواسطة اربع
حماالت بالستٌكٌة تربط بالبراغً على مقدمة الحوض وتم
وضعها لتكون مائلة بزاوٌة قلٌلة مقدارها  °5باتجاه فتحة
خروج الماء من االنبوب الى الخارج والتً عندها تم ربط
صمام وربط بع انبوب مطاطً مرن ،اما النهاٌة االخرى
لقناة تجمٌع الماء المقطر فتم غلقها بمادة السلٌكون حٌث
لصقت بحوض المقطر .ان الشكلٌن(ٌ )3(،)2بٌنان المقطر
الشمسً المستخدم فً هذا البحث.

الشكل ( )2المقطر الشمسً المستخدم فً البحث مع ابعاده

الشكل ( )3صورة فوتوغرافٌة للمقطر الشمسً
تم تصنٌع العاكس بشكل اطار خشبًٌ ٌحٌط بلوح
من االلومنٌوم سمكه  3ملم بطول  114سم وعرض 62
سم وٌتم تغطٌته بغالف عاكس لماع مصنوعا ً من صفائح
االلومنٌوم وٌثبت بواسطة المسامٌر .وتم تثبٌت اللوح
العاكس من االسفل بثالث مساند مفصلٌة قابلة للحركة
وربطت بواسطة البراغً على الصندوق الخشبً المحٌط

بحوض المقطر ،اما من الجانب ٌربط بواسطة عمود
مجوف مربع الشكل مكون من قطعتٌن احداهما تدخل
باألخرى طول ضلع المقطع العرضً للقطعة الكبٌرة  2سم
وطول ضلع المقطع العرضً للقطعة الصغٌرة  1.8سم
تثبت القطعتان مع بعضهما باستخدام برغً لغرض التحكم
بزاوٌة انعكاس االشعاع الشمسً اما من االعلى واالسفل
فتثبت النهاٌتان ببراغً وتكون النهاٌتان قابلتان للحركة.
اما المركز فتم تصنٌعه من صحن بٌضوي الشكل
مقعر طوله  85سم وعرضه  50سم تم تغطٌة سطحه
باستخدام قطع من المراٌا مربعة الشكل عددها  175قطعة
طول ضلع الواحدة منها  5سم ولصقت القطع بواسطة
مادة الصقة حرارٌة ،اما الصحن فهو قابل للحركة وتغٌٌر
زاوٌته .العاكس والمركز مبٌنان مع المقطر الشمسً فً
الشكلٌن (.)3(،)2
اجرٌت االختبارات على المقطر الشمسً تحت
الظروف الجوٌة لمدٌنة تكرٌت .االختبارات تتم بمجموعة
من االجراءات اولها تنظٌف الغطاء الزجاجً من االتربة
وتوجٌه المقطر نحو الجنوب وتحدٌد عمق الماء ووضع
االضافات المحالٌل الكٌمٌاوٌة او الفحم .أجرٌت مجموعة
من االختبارات العملٌة على المقطر الشمسً تتضمن
المتغٌرات اآلتٌة:
 -1مقارنة بٌن انتاجٌة المقطر الشمسً فً حال وجود
عاكس ومركز مع حالة عدم وجود عاكس ومركز.
 -2تأثٌر اضافة الفحم ومحلول ( )Thymol Blueومحلول
( )Bromophenolاالزرق فً حوض المقطر الشمسً
بوجود المركزات ومقارنتها مع حالة المقطر بدون هذه
االضافات.
النتائج والمناقشة
اجرٌت االختبارات العملٌة على المقطر الشمسً
تحت الظروف الجوٌة لمدٌنة تكرٌت التً تقع عند (خط
عرض  '34 °36شماال ،خط طول  '45 °43شرقا).
وتمت االختبارات بمجموعة االجراءات وكما ٌلً اوال:
تنظٌف الغطاء الزجاجً واللوح العاكس والصحن المركز
من االتربة وكذلك تنظٌف حوض المقطر من االتربة
وبقاٌا الماء المتبقً بعد كل اختبار ان وجد .وثانٌا :توجٌه
المقطر نحو الجنوب .وثالثا :وضع الماء والمحلول حسب
العمق المحدد عند كل اختبار وٌتم تنظٌم طوافة لتحدٌد
عمق الماء داخل المقطر الشمسً .جمٌع االختبارات بدأت
فً الساعة التاسعة صباحا الى الساعة الثانٌة ظهرا فً
شهري شباط وآذار لالختبارات بوجود الماء فقط او
بإضافة الفحم او بإضافة المحالٌل الكٌمٌاوٌة .ان لشدة
االشعاع الشمسً الساقط التأثٌر االكبر على اداء المقطرات
الشمسٌة ،اذ لوحظ عند زٌادة شدة االشعاع الشمسً الساقط
على المقطر الشمسً تزداد االنتاجٌة والكفاءة ومع نقصان
كمٌة االشعاع الشمسً الساقط على المقطر الشمسً تقل
االنتاجٌة والكفاءة ،ان شدة الطاقة الشمسٌة الساقطة تكون
اقل قٌمة لها عند فترة شروق الشمس وتأخذ باالزدٌاد مع
تقدم الوقت لتصل الى اعلى قٌمة لها عند فترة الظهٌرة
(2-12مساءا) وبعد فترة الظهٌرة تأخذ بالهبوط الى ان
تنتهً عند غروب الشمس .تم اخذ عدة حاالت للمقطر
الشمسً لمعرفة تأثٌر االضافات على اداء المقطر وهً
كاالتً:
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مقارنة ألداء المقطر الشمسً فً حالة وجود مركزات مع
حالة عدم وجود المركزات:
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الشكل ( )6تغٌر كفاءات مع الزمن فً حالة وجود
المركزات وعدم وجودها عند عمق ماء  2سم
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الشكل ( )4تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
المركزات وعدم وجودها عند عمق ماء  2سم
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الشكل ( )7تغٌر كفاءات المقطر مع الزمن فً حالة وجود
المركزات وعدم وجودها عند عمق ماء  1.5سم
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اجرٌت مجموعة من االختبارات على المقطر
الشمسً الذي ٌحتوي على لوح عاكس وصحن مركز
والشكلٌن ( ،)5(،)4توضح مقارنة االنتاجٌة مع حالة
مقطر شمسً اخر ال ٌحتوي على عاكس ومركز وتم اخذ
االعماق لماء الحوض ( 1.5و  )2سم فً شهر شباط
واخذت القراءات لكل نصف ساعة وكانت االنتاجٌة للمقطر
الشمسً الذي ٌحوي مركزات اكبر من انتاجٌة المقطر فً
حال عدم وجودهما اذ تكون نسبة الزٌادة فً االنتاجٌة
 ،46%وذلك الن المقطر الذي ٌحتوي على المركزات
(لوح عاكس وصحن مركز) ٌتسلم اشعاع اكثر من المقطر
بدون المركزات كونه ٌتسلم اشعاعا ً مباشراً من الشمس
واشعاع منعكس من اللوح العاكس واشعاع متركز قادم من
الصحن المركز اما المقطر الذي بدون مركزات ال ٌتسلم
اشعاع سوى االشعاع القادم من الشمس .وكذلك فان كفاءة
المقطر ذو المركزات تزداد بصورة اعلى من كفاءة
المقطر بدون مركزات اذ تزداد بمقدار  ،43%كما فً
الشكلٌن (.)7(،)6
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الشكل ( )5تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
المركزات وعدم وجودها عند عمق ماء  1.5سم

تأثٌر اضافة الفحم على أداء المقطر الشمسً
تمت االختبارات على المقطر الشمسً والذي ٌحوي
على مركزات بأخذ عمقٌن للماء المالح داخل المقطر
الشمسً ( 1.5و  )2سم وبدون اضافات داخل حوض
المقطر الشمسً فً شهري شباط وبداٌة اذار وتلتها
اختبارات بالعمقٌن نفسهما وعلى المقطر الشمسً نفسه
ولكن بإضافة قطع من الفحم المتوفر فً االسواق تم وضعه
مع الماء المالح داخل حوض المقطر الشمسً واجرٌت
االختبارات فً شهري نٌسان واٌار وبعد اتمام االختبارات
ورسم االشكال تبٌن ان انتاجٌة المقطر الشمسً الذي
ٌحوي على الفحم تكون اعلى من انتاجٌة المقطر الشمسً
الذي ال ٌحوي على الفحم بمقدار 38%كما فً االشكال
( )8و ( .)9اما كفاءة المقطر فٌمكن مالحظة الفرق بٌن
كفاءة المقطر المحتوي على الفحم تكون الزٌادة فٌه
بمقدار  36%مقارنة بالمقطر االخر بدون الفحم كما فً
االشكال ( )10و (.)11
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الشكل ( )8تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
الفحم وعدم وجوده عند عمق ماء  2سم
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الشكل ( )9تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
الفحم وعدم وجوده عند عمق ماء  1.5سم
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الشكل ( )11تغٌر كفاءة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
الفحم وعدم وجوده عند عمق ماء 1.5سم
تأثٌر استخدام محلول الثاٌمول االزرق ( Thymol
 )Blueعلى انتاجٌة المقطر

اجرٌت االختبارات على المقطر الشمسً فً بداٌة
شهر حزٌران وتم اضافة محلول الثاٌمول االزرق الذي تم
تحضٌره مختبرٌا بارتفاع  1.25سم وعزل عن الماء
باستخدام لوح زجاجً ذو سمك  2ملم .وبعد اخذ القراءات
لعمقٌن مختلفٌن وهما ( 1.5و  )2سم ،تبٌن ان انتاجٌة
المقطر الشمسً تزداد بنسبة  16%باستخدام محلول
الثاٌمول االزرق بالمقارنة مع عدم استخدامه كما فً
الشكلٌن ( )12و ( )13وبمقارنة كفاءة المقطر بوجود
الثاٌمول مع عدم وجوده كما فً الشكلٌن ( )14و ()15
نالحظ الفرق الواضح بزٌادة الكفاءة للمقطر الشمسً
بوجود محلول الثاٌمول االزرق بمقدار 19%مقارنة مع
عدم وجوده.
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الشكل ( )11تغٌر كفاءة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
الفحم وعدم وجوده عند عمق ماء  2سم

الشكل ( )12تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة
وجود محلول الثاٌمول وعدم وجوده عند عمق ماء  2سم
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without addition
with thymol

140
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40

)Still Productivity (ml

100

اٌضا باستخدام لوح زجاجً سمكه  2سم وكانت النتائج
هً زٌادة فً االنتاجٌة بمقدار  23%موضحة بالشكل
( )16مقارنة بالمقطر الشمسً بدون االضافات .ان زٌادة
االنتاجٌة للمقطر الشمسً فً حالة اضافة محلول
البروموفٌنول االزرق ٌؤدي الى زٌادة الكفاءة بنسبة 25%
لكل اختبار والشكل (ٌ )17وضح فرق الكفاءة للمقطر فً
حالة وجود محلول البروموفٌنول وعدم وجوده.
without addition
with bromophenol
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الشكل ( )13تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة
وجود محلول الثاٌمول وعدم وجوده عند عمق ماء 1.5سم
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الشكل ( )16تغٌر انتاجٌة المقطر مع الزمن فً حالة
وجود محلول البروموفٌنول وعدم وجوده عند عمق ماء
2سم
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الشكل ( )15تغٌر كفاءة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
محلول الثاٌمول وعدم وجوده عند عمق ماء 1.5سم

تأثٌر استخدام محلول البروموفٌنول
( )bromophenolعلى انتاجٌة المقطر الشمسً

االزرق

تم اجراء اختبار واحد على المقطر الشمسً بإضافة
محلول البروموفٌنول االزرق وبعمق ماء  2سم .تم اضافة
محلول البروموفٌنول االزرق وبارتفاع 1.25سم وتم عزله
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الشكل ( )14تغٌر كفاءة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
محلول الثاٌمول وعدم وجوده عند عمق ماء  2سم

30
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الشكل ( )17تغٌر كفاءة المقطر مع الزمن فً حالة وجود
محلول البروموفٌنول وعدم وجوده عند عمق ماء  2سم
تأثٌر عمق الماء على انتاجٌة المقطر الشمسً
تم دراسة تأثٌر عمق الماء على انتاجٌة المقطر
الشمسً وتم اخذ اربعة اعماق للماء فً حوض المقطر
الشمسً فً حالة كون المقطر الشمسً ٌحتوي على
المركزات فقط ،واعماق الماء هً ( )2 ،1.5 ،1 ،0.5سم
وفً ظروف جوٌة متقاربة .ووجد ان انتاجٌة المقطر
الشمسً تزداد بانخفاض عمق الماء فً حوض المقطر تم
دراسة تأثٌر عمق الماء على انتاجٌة المقطر الشمسً وتم
اخذ اربعة اعماق للماء فً حوض المقطر الشمسً فً
حالة كون المقطر الشمسً بدون اضافات وكذلك بإضافات
قطع الفحم مع ماء المقطر الشمسً واالرتفاعات هً
( )2 ،1.5 ،1 ،0.5سم وفً ظروف جوٌة متقاربة .
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ووجد ان انتاجٌة المقطر الشمسً تزداد بانخفاض عمق
 اذ ٌتبٌن ازدٌاد االنتاجٌة،الماء فً حوض المقطر
1205بانخفاض عمق الماء حٌث بلغت االنتاجٌة الٌومٌة
 سم وكانت اقل0.5 ملٌلتر بدون االضافات عند عمق
 ملٌلتر599  سم حٌث بلغت2 انتاجٌة ٌومٌة عند عمق
وٌرجع السبب إلى إن حجم الماء الموجود وبالتالً كتلته
 سم هً اقل مما ٌؤدي إلى أن0.5 فً الحوض الذي عمقه
كمٌة الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارته إلى درجة أعلى
سوف تكون اقل وهذا ٌعنً انه باإلمكان رفع درجة حرارة
 سم إلى درجات حرارة0.5 الماء فً الحوض ذي العمق
 كذلك فان الكفاءة. سم2 أعلى من الحوض ذي العمق
تزداد بانخفاض عمق الماء لنفس االسباب كما فً الشكل
.)20(
at depth 2cm
at depth 1.5cm
at depth 1cm
at depth 0.5cm
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) تغٌر الكفاءة مع تغٌر عمق الماء21( الشكل
االستنتاجات
:بعد اجراء االختبارات وتحلٌل النتائج استنتج عملٌا ان
 كفاءة وانتاجٌة المقطر الشمسً تزداد بزٌادة كمٌة-1
.االشعاع الشمسً الساقط على وحدة المساحة
 ٌمكن تحسٌن اداء المقطرات الشمسٌة بإضافة-2
 اذ تعمل،عاكسات ومركزات لإلشعاع الشمسً الساقط
على زٌادة كمٌة االشعاع الواصل الى السطح الماص
.ًفً حوض المقطر الشمس
 ٌمكن تحسٌن اداء المقطرات الشمسٌة باضافة الفحم-3
.الى حوض المقطر الشمسً بوضعه مع الماء
 ٌمكن تحسٌن اداء المقطرات الشمسٌة باضافة مواد-4
كٌمٌاوٌة تحل محل السطح الماص فً قاعدة حوض
.المقطر بعد عزلها عن الماء
 أن انتاجٌة وكفاءة المقطر الشمسً تعتمد على عمق-5
ً حٌث كلما قل عمق الماء ف،الماء فً حوض المقطر
.المقطر تزداد االنتاجٌة والكفاءة
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